
 

 

lorem ipsum issue #, date 

JÓKAINFÓK 
Kedves jókais diákok! 

Iskolaújságunk van! 
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A VII. osztály és a 
diáktanács ösztönzésére 
már több hónapja 
tervezzük, hogy ennek az 
iskolának újsága lesz.  

Most végre megjelent az 
első szám. De ez csak 
akkor ér valamit, ha 
olvassátok, megfejtitek a 
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rejtvényt, írtok nekünk 
történeteket, javaslatokat. Ha 
van egy ötleted vagy írásod, 
add oda tanítónénidnek, 
oszidnak, és a következő 
számban viszont láthatod. Jó 
olvasást, írást, gondolkodást!  
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„Ott kezdődik a nagyemberség, hogy az 
ember észreveszi, hogy mások is élnek 
a földön őkívüle, és amit tesz, úgy 
teszi, hogy nemcsak magára gondol, 
hanem másokra is.” � 
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„Úgy kell élni, hogy míg a világban 
forgolódunk, ne súroljuk le más 
emberről a bőrt. �” 

100 éve született Szabó Magda magyar írónő – 2017. február 
21-én rá emlékezünk a felolvasómaratonon 

2017. I. szám 

TEVÉKENYSÉGEINK 

 

IMPACT  - a klub tagjai 
időseken segítettek a nehéz 
téli napokon farakással, 
hóeltakarítással, meleg 
teával, ünnepi étellel 

CSERKÉSZET – a 
cserkészjelöltek a 
rendszeres találkozások 
mellett a magyar nyelv és 
kultúra napját tették szebbé 
közös énekléssel 

ISKOLARÁDIÓ – néhány 
hónapja elindult iskolánk 
rádiója, hogy a szünetek 
jobban teljesek. Hozzatok 
zenét, meséket, 
hallgassuk együtt! 

FARSANGI MASZKABÁL – a 
nyolcadikosok két 
alkalommal is beöltözős 
mulatságot szerveztek a 
teljes iskolának, Halloween és 
farsang alkalmából 

Érezd jól magad az iskolában! 
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Hozzávalók  

2 szendvicshez 

	 	 A	sütőtál	
kikenéséhez			

	 	 1	evőkanál	vaj			
	
	 	 A	szendvicshez			
	 	 2	db	hamburger	

zsemle			
	 	 1	db	nagyobb	tojás		
	 	 50	ml	főzőtejszín		
	 	 1	csipet	só			
	 	 1	csipet	fehérbors	

(őrölt)			
	 	 2	szelet	sonka	
	 	 2	szelet	trappista	

sajt	
	 25	g	mozzarella	sajt 
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A hecserlitea elkészítésének módja: 
  
- este egy evőkanálnyi szárított 
csipkebogyót  beáztatunk 2 dl hideg vízbe 
- másnap reggel leszűrjük, majd feltesszük 
2 dl vízzel együtt melegíteni, de nem 
forraljuk fel, amikor  felmelegedett, 
levesszük a tűzről. 
 Összetöltjük a két levet, ezáltal kapunk 
összesen 4 dl csipkebogyóteát. 
Ezt fogyasszuk egész nap. 
Ezen módszerrel az összes vitamint 
kinyerhettük a termésből - a 
héjából és a magjából is - 
. A csipkebogyót nem szabad 
forrázni, mert a benne lévő C-
vitamin hő hatására kicsapódik, így 
elveszítjük eme értékes vitamint! 
 
A hecserlidzsem is eléggé közkedvelt 
a mi környékünkön, annak ellenére, 
hogy sok vele a munka kevés főzés 
után át kell paszírozni, majd újra 
főzni, de megéri, mert finom csemege 
lesz belőle.Ha nem főzzük vastagra, 

szörpként is 
fogyaszthatjuk, 

Az ősz értékei: téli vitaminbombák 

Az ősz a leggazdagabb évszak. 
Ekkor van a legtöbb gyümölcs, 

zöldség, amelyeket el lehet 
raktározni  télire is. A mi 

környékünkön rengeteg olyan 
vadontermő gyümölcs van,  ami 

nagyon értékes a vitaminok 
szempontjából, és még pénzbe sem 
kerül a beszerzése, csak egy kevés 

munkába, de ezt úgy is felfoghatjuk, 
hogy kirándulunk a természetben, 

és közben gyűjtögetünk.  Lázár 
Réka (VIII.), Gál-Somesan Evelin 

(VI.) 
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Elkészítés 
- Egy tálat kivajazunk. 

-  A tojáshoz adjuk a főzőtejszínt, ízlés szerint 
sózzuk,  borsozzuk, majd összekeverjük. 

- A zsemléket félbe vágjuk, az alsó részüket 
megforgatjuk a tojásban, majd a vajas tálba 
tesszük. 

- A sonka- és a sajtszeleteket a zsemlékre 
helyezzük.  

- A zsemlék tetejét is megforgatjuk a 
tojásban, majd a szendvics tetejére rászórjuk 
a (reszelt) mozzarelát. 

- Előmelegített 180 C fokos sütőben 20 percig 
sütjük. 

A receptet válogatta:  

Süssünk, főzzünk! 

Sütőben sült bundás szendvics 

Száfta Andrea



 

 

lorem ipsum issue #, date 

3 

1

1.) Az elveszett város 
2.) Egy evőeszköz 

3.) Gyáva, mint a … 
4.) Tüzet okád 

5.) Ezt viseljük minden nap 

A helyes megfejtés ajándékot, 
könyvjutalmat ér! J     

Készítette: Száfta Andrea 

Törd a fejed! 
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Itt vágd le! Ezt küldd be nekünk, 
ha nyerni szeretnél! 

 

Megfejtésed: _____________________ 

Neved: __________________________    

 _________________________________ 

Osztályod: _______________________ 

TUDTAD? 
A kökény népi neve kükörcsön szilva. Lila színű bogyó, a borsikabokor termése, őshonos 
Európában, de még előfordul a Brit-szigeteken is. 1,4 méter magas, sötétszürke ágakkal,hegyes 
tövisekkel. 
A csipkebogyó népi neve seggvakaró, szaragógya, hecserli. 
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Sporthírek 

Tanár-diák foci 

Októberben Puskás Áron tanár úr rendezett 
egy focimeccset a VI. osztály ellen. Részt vettek a 
nevelők és szülők is. Azért rendezte, hogy jobban 
összerázódjanak, és jobban kiálljanak egymás 
mellett. A felnőttek kikaptak 11-9-re, és ott 
elkezdődött a VI. osztály összerázódása. 

Ennek mintájára tanár-diák kézilabda is van 
minden héten a sportcsarnokban, amire a szülőket 
is szeretettel várjuk szerdánként 14 órától. 

Bükkszád-Tusnád meccs 

 A kicsik 6-2-re, a nagyok 9-2-re győzték le a 
szomszéd település csapatát úgy, hogy az első 

félidőben már 4-0 volt az eredmény. A kisebbeknél a 
negyedikes Szabó Balázs, a nagyoknál a hetedikes 
Dobri Dávid játszott kiválóan. A gólszerzők: Dávid, 

Szabi, D. Levente, Anti, Gabi és végül Tika. 
Sporttudósító: Bíró Tihamér, VII. 

Osztályok  

közötti bajnokság 

 
Első forduló: 

V-VI: 1-5 

VII-VIII: 5-6 

 

Második forduló: 

VI-VII: 2-3 

V-VIII: 3-3 

 

Harmadik forduló: 

V-VII: 2-8 

VI-VIII: 2-0 

 

A kialakult sorrend: 

VII., VI., VIII. és V. 

Gólkirály: Dobri Dávid (9 
gól) 

 

Az iskola focicsapata január 
végén részt vett a József 
Attila Általános Iskolában 
megszervezett városi 
csapatok kupáján is. 
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A Szent László Gyermekvédelmi Központ 
 

A Dévai Szent Ferenc Alapítvány tusnádfürdői otthona 
azzal működik, hogy a nehézségekben élő gyerekek 
iskolába járhassanak, és keresztény nevelést kapjanak. 

A tusnádfürdői házat Böjte Csaba atya amerikai 
magyarok jóvoltából vásárolhatta meg, amely 2016-ban 
10. működési évét töltötte. Jelenleg 68 gyermek lakik a 
házban, fele-fele arányban oszlanak meg az I-IV. és V-
VIII. osztályosok. Legkisebb bentlakóink háromévesek. 

Mivel egy iskolai tanév alatt sok tanszerre és 
ruhaneműre van szükségünk, ezért szívesen fogadjuk a 
jóindulatú emberek adományait. Így megtudjuk, hogy 
rengeteg jó ember él a világon. Nélkülük nehezebben 
telnének napjaink. Mi a sok adományozóért imádkozni 
szoktunk, ezzel viszonozzuk jóságukat. 

Hétköznapjaink reggel 6:20-kor kezdődnek: mosakodás, 
öltözködés, takarítás, reggelizés és iskolába, óvodába 
indulás a reggeli program. Iskola után ebéd, majd 
kicsivel később szilencium (tanulási idő). Ezután 
következik a vacsora, utána: fürdés, takarítás, esti ima 
és villanyoltás. A hétvégéken, mivel nincs iskola, több 
idő jut a takarításra, ilyenkor alaposan kitakarítjuk a 
lakást, udvart és közterületeket. Vasárnap 
gyermekmisén veszünk részt 9:30-kor, majd ha jó idő 
van, sétálunk vagy kirándulunk a környéken. 
Mindennapjainkhoz tartoznak a foci- és judoedzések, 
néptánc és énektanulás.  

Sok előnye van annak, hogy ennyien lakunk együtt, 
mert segítünk egymáson, tanulunk egymástól. A téli 
hónapokban temérdek sok tűzifára van szükségünk, 
minden segítő kéz szükséges, amikor a templomtól a 
fásszínünkig el kell jusson 15 tonna tüzelőanyag.  

A nyári szünetben két-három táborban is részt veszünk, 
egyik ezek közül a tenger. Nyáron még 
gyógynövényeket gyűjtünk, amiből egész évben finom 
teát főzünk. 

Mindannyian hálásak lehetünk, hogy itt élhetünk és 
tanulhatunk. 

Bíró Gábor Benedek, VI. 
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Tusnádfürdő  
(tavalyi nyolcadikosok versei) 

 
Sok szép hegy, tiszta zöld, 
Régi város kicsi föld. 
Napsütötte reggelen szép az ég 
Csendes kicsi városka, csudaszép.  

Urkon Krisztina 
 
Tusnádfürdő. Kicsi, szűkös hely. 
Wellness, borvíz, tűzhely. 
Turizmus, Apor-bástya, hegyek, 
Szent Anna-tó, Sólyom-kő, legyek.  

Bálint Zsolt 
Túra 
Füstöl az erdő, de még nem ég 
Fenyőfa ága is remél. 
Illat csapja fülemet  
S fakopáncs is ütlegel. 
Lárva kúszik az ágon  
Hegyről látom határom. 
 
Ide járok relaxálni 
S néha picit  túrázni.  
Kevés ember jár ide, 
mert az erdő rám figyel. 
Az állatok nem paráznak, 
látom rájuk nem vadásznak. 
 
Majd megállok, vacsorázok 
és utána  tovább állok. 
Esteledik, tüzet rakok,  
sajnos egyedül vagyok. 
Hálózsák a hátamon, 
a tűz körűl lerakom, 
s a szememet lehunyom. 
 
Felébredek, egyben vagyok, 
reggeledik s úton vagyok. 
Összeszedem szemetem, 
betemetem tűzhelyem 
Medvét látok, beparázok, 
Nem futok, távol állok. 
Besütött a nap aranya, 
megtisztítják a faágat. 
Köd felszállt,kék az ég, 
a magas fák tetején 
baglyok búgnak,mókusok laknak, 
de mindjárt vége a napnak. 
 
Lepattanok, tovább állok, 
és már a célnál járok.  

Venter Lóránd 
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A lapszám vicce 

A lapszám szerzői, szerkesztői: Bíró Gábor-Benedek, Bíró Tihamér, Gál-Somesan Evelin, 
Dósa Andrea, Lázár Réka, Száfta Andrea 

Felelős szerkesztő: Köllő Zsófia magyartanár 

Kiadja a tusnádfürdői Jókai Mór Általános Iskola diáktanácsa 

Értékelés 

Itt karikázd be 1-től 5-ös skálán, mennyire nyerte el a tetszésed ez az 
újság! A lapnak ezt a részét tépd le, majd dobd be a postaládába! Ezzel 
sokat segítesz. Ha gondolod, leírhatod azt is nekünk, hogy szerinted 
miben kéne változtassunk! Előre is köszönjük! 

1. 2.   3.   4.   5.    
 

- Anyu! Te hazudtál nekem! - mondja Jancsika az anyukájának. 
- Hazudtam? Hogyhogy? 
- Azt mondtad, hogy a kistestvérem egy angyal! 
- Ez így is van. Az öcséd tényleg egy kis angyal. 
- Nem igaz! Kidobtam az ablakon, de nem repült! 

 

Mindenki tudja, hogy nálunk 
rengeteg a medve. Valószínűleg minden 
diáknak lenne legalább három medvés 
sztorija. Már megszoktuk, hogy minden 
este 9 óra körül lelátogat a 
szemetesekhez. Szerintem senkinek sincs 
kedvére ez a helyzet, ennek 
megszüntetésére a polgármesteri hivatal 
kitalálta, hogy új, medvebiztos 
szemeteseket szereltet be. Ezzel csak egy 
gond lehet, hogy ez után nem a kukákhoz 
fognak bejárni, hanem a kertekbe. Dósa 
Andrea, VII. 

Állat és természet 

Ha neked is van medvés történeted, 
írd meg, és dobd be a Jókainfók 

postaládájába! 


